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DO NOVÉHO ROKU
S JASNÝMI ZÁMĚRY
Před několika málo dny jsme oslavili příchod nového roku. Ten letošní
má na konci sedmičku. Pro mnohé je toto číslo číslem šťastným.
Každopádně si jistě klademe otázku, jaký bude a co nám přinese.
My jsme v prosinci na zasedání zastupitelstva udělali důležitý krok,
kterým jsme vytvořili podmínky pro realizaci konkrétních věcí.
Schválili jsme rozpočet na rok 2017. Proto vám můžeme říci už nyní,
co vám přineseme z radnice my.
Nejdříve to budou dobré zprávy, o kterých jsme se dozvěděli
v závěru loňského roku. Dostali jsme dlouho očekávaný výsledek
našich žádostí o dotace. Získali jsme finanční podporu na výměnu
oken a zateplení střechy bytového domu 944 v Selské ulici. Ze
stejného zdroje (Integrovaný regionální program – Energetické
úspory v bytových domech) budeme čerpat dotaci na zateplení
bytového domu 373 ve Fučíkově ulici. Určitě je to dobrá zpráva pro
nájemníky uvedených domů.
Ze stejného dotačního zdroje bude podpořen náš investiční záměr
s názvem „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření
parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“. První etapa je již
zrealizována. V letošním roce se budou v této lokalitě (kolem
obchodního domu) opravovat stávající chodníky a také přibudou
nové. Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců a vybudování
bezbariérových přístupů tam, kde doposud chybí.

Ve schváleném rozpočtu plánujeme velké investice do majetku
města. Správě bytového fondu poskytneme 4,6 mil. na opravy
městských bytů. V Klokočově u dvou bytových domů vybudujeme
domovní čistírny odpadních vod. Předpokládané náklady jsou 3,2
mil. Kč. Budeme pokračovat v opravě druhé části betonové hřbitovní
zdi. Na ni máme vyčleněno 700 tis. Kč. Pokusíme se získat dotaci
z Moravskoslezského kraje, protože se jedná o kulturní památku.
Máme připraveny 3 mil. Kč na opravy komunikací. Rozhodně
se opraví Dělnická ulice, a to jak část s dlažebními kostkami, tak
asfaltová část. Ta je v současné době rozkopaná, protože se tam
prováděla rekonstrukce vodovodu. Schválená částka je dostatečně
velká, takže se dostane ještě na další cesty.
V rozpočtu počítáme i s penězi na nová parkoviště. Musím říci, že
se konečně podaří postavit parkoviště na Komenského ulici pod
základní školou, takže už nebude nutné jezdit až přímo ke škole
a tím se zvýší bezpečnost dětí i dospělých. Druhé parkoviště bude
v Pivovarské ulici u Rákosníčkova hřiště. Trochu by mělo odlehčit
přetíženému náměstí, ale hlavně tam musí být dřív, než tam Česká
pošta přestěhuje svoji pobočku z Dělnické ulice.
Pokračujeme ve výstavbě inženýrských sítí v průmyslové
zóně v Dělnické ulici. V této lokalitě prodáváme další pozemky
a předpokládáme, že letos začnou podnikatelé stavět nové objekty.
Nesmím zapomenout zmínit se o rekonstrukci koupaliště. Sice
jsme vás o této akci několikrát informovali, ale protože je to největší
investice v letošním roce, jistě si to zaslouží.
Ale zpátky na začátek. Máme tady začátek nového roku. To je doba,
kdy si lidé přejí vše nejlepší, hodně úspěchů v rodinném i pracovním
životě. A to si dovolím popřát vám i já.
Pavel Smolka
starosta města

Městská policie v listopadu 2016
Dne 7. listopadu kolem půl druhé odpoledne byli strážníci přivoláni do
jedné z prodejen v Budišovské ulici, kde došlo ke krádeži zboží. Na
místě bylo zjištěno, že krádeže se dopustil 13letý chlapec z Vítkova,
který se přes pokladní zónu pokusil bez placení pronést 3ks čokolád
v celkové ceně 50 Kč. Škoda na majetku nevznikla, jelikož zcizené
zboží bylo vráceno zpět do prodeje jako neporušené. Přestupek proti
majetku bude v tomto případě odložen, jelikož nezletilý pachatel
přestupku není podle zákona za své konání odpovědný z důvodu
nedovršení 15ti let věku. Chlapec byl předán zákonnému zástupci.
Kolem deváté hodiny večerní 20. listopadu přijala MP Vítkov
oznámení o ohrožování osoby v jednom z domů v místní části Lhotka
jinou podnapilou osobou. Po příjezdu do této místní části strážníci
již podezřelou osobu v místě nezjistili. Po útoku zde zůstala rozbitá
skleněná výplň dveří. V osobě odpovědné z protiprávního jednání
v tomto případě byl zjištěn 44letý muž z Klokočova, který je podezřelý
z přestupků proti občanskému soužití a majetku. V případě uznání
viny mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč
a náhrada škody, kterou způsobil.
Ve dvě hodiny odpoledne dne 22. listopadu spatřili strážníci během
obchůzky městem v Budišovské ulici muže, který močil na jeden
z umístěných odpadkových košů. Strážníci muže, který byl zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, předvedli na služebnu
MP Vítkov. V pachateli byl zjištěn 64letý muž z Opavy. Kontrolním

DOTACE Z ROZPOČTU
MĚSTA V ROCE 2017
V roce 2017 budou dotace z rozpočtu města poskytovány
spolkům na jejich činnost a další akce formou individuálních
dotací, tj. na jejich žádost. K podání žádosti je nutno použit
formulář na individuální dotace, který je uveřejněn na webových
stránkách města v oddílu Formuláře finančního odboru. Žádosti
na I. pololetí budou přijímány do konce ledna 2017.

měřením mu bylo naměřeno 1,8 promile alkoholu v dechu. Vzhledem
ke skutečnosti, že stejného jednání se muž dopustil opakovaně,
bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS v Opavě, kam byl později
dodán. Přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané znečištěním
veřejného prostranství a vzbuzením veřejného pohoršení, se bude
zabývat správní orgán. Zde muži pro opakované přestupky hrozí
vyšší pokuta, která v tomto případě může dosáhnout až částky
30.000 Kč.
Podezřením z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného
drobným ublížením na zdraví, se bude zabývat správní orgán,
kam MP Vítkov postoupí jednání ze dne 30. listopadu. Strážníci
byli toho dne kolem sedmé hodiny večerní přivoláni do jednoho
z domů v místní části Lhotka, kde mělo dojít k fyzickému napadení
49leté ženy jejím 49letým manželem. Na místě bylo zjištěno, že
z fyzického a slovního napadání se obviňují oba manželé navzájem
a oba na služebnu MP Vítkov v následujících dnech dodali rovněž
lékařské zprávy o ošetření. Strážníci na místě poučili oba manžele
o dodržování občanského soužití a možnosti odložit návrh na
zahájení přestupkového řízení o tři měsíce, jelikož byl spáchán mezi
osobami blízkými.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP

DAŇ Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ
19. 1. 2017 od 8 do 15 hodin budou přítomni v místnosti RM
pracovníci územního pracoviště Finančního úřadu Opava
a budou poskytovat informace k přiznání k dani z nemovitých
věcí za rok 2016 (dříve daň z nemovitostí a pozemků).

Aktuálně z radnice
Vzhledem k tomu, že rada města zasedala 29. 11. 2016, tedy již po
redakční uzávěrce listopadového zpravodaje, jsou v tomto příspěvku i rozhodnutí z tohoto jednání. Dále rada zasedala dne 13. 12.
2016 a poslední zastupitelstvo v tomto roce pak dne 14. 12. 2016.
Rada města vyhlásila záměr na bezúplatnou výpůjčku části budovy – zasedací místnost odboru sociálních věcí Městského úřadu
Vítkov, náměstí Jan Zajíce 4, pro sociální poradnu Charity Odry.
Bude zde provozována poradna zaměřená na dluhovou problematiku občanů. Služby poradny budou pro občany bezplatné.
Na základě žádosti Střediska rané péče SPRP Ostrava rada rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na poskytování služby,
kterou využívá občan našeho města (pracovnice dochází do rodiny).
Hlavním cílem péče je rozvíjet zrak dítěte.
Další žádost o dotaci podala Eurotopia o.p.s., na činnost Asistenčního, mediačního a terapeutického centra Opava. OSPOD Vítkov

Radní a zastupitelé také vzali na vědomí
zprávu o výsledcích dosažených při naplňování Akčního plánu města Vítkova v roce
2016. Akční plán je jakýsi návrh toho, co
bychom chtěli ve městě realizovat. Na jeho
tvorbě se podílejí nejen vedoucí odborů
městského úřadu, ředitelé školských zařízení a příspěvkových organizací města i zastupitelé, ale také jsou zde zahrnuty podněty
občanů.
Jedním z nejdůležitějších bodů však bylo
schválení rozpočtu města na rok 2017. Samotnému schvalování vždy předchází setkání zastupitelů s vedoucími jednotlivých
odborů, řediteli škol a organizací města,
kde se odůvodňují jednotlivé požadavky,
zejména u těch položek, u kterých dochází
ke zvýšeným finančním požadavkům oproti
předchozímu roku. Rozpočet byl zastupitelstvem schválen.
Další zpráva odboru služeb se týkala dotací. V roce 2016 se podařilo zrealizovat
zejména projekty, které byly financované
z rozpočtu Moravskoslezského kraje - dotace na přípravu projektové dokumentace
kina, dotace na pořízení propagačních materiálů města, dotace na zalesňování městských lesů a dotace na pořízení vozidla pro
JSDH Vítkov. Dále byla poskytnuta informace o přiznání dotací ze strukturálních fondů
EU na realizaci projektů energetických úspor
bytového domu Selská 944 a Fučíkova 373
ve Vítkově. V roce 2016 bylo žádáno o dota-

službu využívá při řešení problémových situací v rodině, někdy je využití této služby nařízeno přímo rozsudkem soudu. Schválena byla
dotace ve výši 10.000 Kč.
Rada schválila také pořízení tzv. „mobilního rozhlasu“. Jedná se
o komunikační spojení mezi městem a občany. Ti, kteří se zaregistrují a uvedou svá mobilní telefonní čísla či emaily, budou dostávat
zprávy, které budou požadovat. Lze si nechat posílat např. informace o uzavření ordinací lékařů, přehledy kulturních akcí nebo se
můžou občané zúčastnit hlasování v různých anketách. Tato služba
je pro občany bezplatná.
Na základě doporučení rady města zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci v Programu obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na
projekt „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“. Část hřbitovní zdi již byla obnovena.

ce v souhrnné výši 12 633 000 Kč, přičemž
celkové náklady těchto projektů činily 24 401
000 Kč. Tato zpráva byla vzata na vědomí
jak radou, tak zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace
z Integrovaného regionálního operačního
programu, prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, na realizaci projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944,
Vítkov“ a „Energetické úspory bytového
domu Fučíkova 373, Vítkov“, což znamená
zateplení domu či výměnu oken. Následně
proběhne výběrové řízení na dodavatele
a realizace.
Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu, která je zaměřena
na stavební práce spojené s rekonstrukcí stávajících prostor včetně řešení bezbariérovosti, vybavení budov, učeben
a další. Zastupitelé schválili žádost o podání
dotace na vybudování spojovacího krčku
mezi budovami ZŠaG a vybavení učeben
– přírodovědné, polytechnické, matematicko-fyzikální, přírodovědné a společensko-vědní. Částka se bude pohybovat kolem
5 mil. korun, 90% tvoří uznatelné náklady.
Zda bude žádost úspěšná, se dozvíme až
v první polovině roku 2017.
Dále zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z programu prevence kriminality
v roce 2017, který vyhlašuje ministerstvo
vnitra, na projekt „Modernizaci a rozšíření

MKDS ve Vítkově“. Jedná se o modernizaci
stávajícího kamerového systému, který využívá Městská policie Vítkov. V případě, že
bude dostatek finančních prostředků, došlo
by k jeho rozšíření.
Za období od konce listopadu a během měsíce prosince 2016 bylo radou i zastupitelstvem projednáno kolem stovky bodů. Není
však možné všechny zde uvádět. Snažil
jsem se vybrat jen ty, které považuji za důležité či zajímavé. Na webových stránkách
města http://www.vitkov.info/mestsky-urad/
samosprava/ jsou k nahlédnutí jednotlivá
usnesení.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Úklid
vánočních
stromků
Úklid vánočních stromků proběhne
v pondělí 9.1.2017. Žádáme
občany, aby stromky odkládali ke
kontejnerům u bunkrů.

Sociální služby ve Vítkově v roce 2016
V roce 2016 byla veřejnost prostřednictvím článků uveřejněných
ve Vítkovském zpravodaji průběžně informována o činnosti
poskytovatelů sociálních služeb. Město podporuje sociální služby,
které slouží pro potřeby občanů. Uvádíme přehled sociálních
služeb, které jsou poskytovány na území města nebo pro potřeby
vítkovským občanům.
Ve Vítkově je již čtvrtým rokem poskytována sociální služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel. (dále jen NZDM).
Činnost NZDM byla finančně podpořena z prostředků města ve
výši 364.000 Kč. Poskytovatelem služby je Středisko volného času,
p.o. NZDM Tunnel nabízí dětem a mladistvým ve věku od 15 do 26
let především alternativu k organizovanému trávení volného času,
klienti v zařízení vyvíjejí vlastní aktivitu. Po klientech je požadováno
dodržování pravidel určených pro pobyt v NZDM.
Středisko volného času poskytuje také Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Tunnel (dále jen SAS). Pracovnice SAS pomáhají
dětem s přípravou na vyučování, jejich rodičům s finančním
hospodařením, dále poskytuje SAS doprovod školou povinných dětí
do školy sociálním pracovníkem. Služba je provozována s finančním
příspěvkem města ve výši 100 000 Kč. Pracovníci služby úzce
a pravidelně spolupracují s OSPOD. Dochází tak k vzájemnému
předávání informací potřebných k dalším řešením sociální situace.
Občané města využívají pečovatelskou službu poskytovanou
Charitou Odry. Cílem této služby je podpora uživatelů v jejich
domácím prostředí, je jim tak umožněno zůstat co možná nejdéle
v přirozeném prostředí. Služba je městem podporována finančně
ve výši 552.000 Kč. Prostřednictvím Charity Odry je provozována
služba „Senior Taxi“. Občané Vítkova mohou tuto službu využívat
jako způsob přepravy s dotací města, která je poskytována v rámci
příspěvku na provoz pečovatelské služby.
Od dubna 2016 je občanům města a místních částí poskytováno
odborné poradenství Dluhovou poradnou prostřednictvím Charity
Odry. Tato spolupráce byla vyhodnocena jako velmi efektivní
a přínosná pro občany města, proto jí byla poskytnuta částka ve
výši 22.600 Kč za období duben – červenec. Od 1. 9. 2016 do 31.
12. 2016 byla služba poskytována bez finanční spoluúčasti města,
jelikož Charita Odry obdržela mimořádnou dotaci. Sociální služba
je poskytovaná v prostorách odboru sociálních věcí v budově
městského úřadu na adrese nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
každou středu v době od 8:00 hod. do 11:30 hod. a následně od
12:00 hod. do 16:00 hod.
Ze setkání pracovních skupin vyplynula potřeba zjištění zájmu
občanů o případné zřízení nové sociální služby - Denní stacionář pro
osoby se zdravotním postižením. Požadavek na denní stacionář pro
osoby se zdravotním postižením i pro seniory vyplynul rovněž jako
požadavek, který se objevil v TOP 10 v rámci Fóra zdravého města.
Pracovníky odboru sociálních věcí bylo provedeno dotazníkové
šetření. Dotazování bylo zaměřeno na členy pracovních skupin,
zastupitele města Vítkova, opatrovníky z řad rodinných příslušníků
a širokou veřejnost prostřednictvím pečovatelské služby. Dále byli
osloveni poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci kontaktního
pracoviště ÚP. Dotazníkové šetření prokázalo malý zájem veřejnosti
o poskytování této sociální služby ve městě, proto byla dohodnuta
možnost využití služby prostřednictvím Denního stacionáře, který
provozuje Charita Odry. Zkušební provoz probíhal od září 2016
do konce roku, avšak v uvedeném období se přišla do stacionáře
podívat pouze 1 rodina a nakonec se rozhodla, že službu nevyužije.
Z finančních prostředků města je také podporována služba Sociální
rehabilitace, a to částkou 80.000 Kč. Služba napomáhá klientům
obnovit, udržet i získat schopnosti potřebné k běžnému životu.
Službu využívají ve většině a pravidelně klienti Chráněného bydlení,
ale jsou zde také klienti z běžných rodin našeho města. Na území
města Vítkova jsou poskytovány služby sociální péče, které úzce
spolupracují s odborem sociálních věcí, a to nejen z důvodu pozice
města Vítkova jako opatrovníka některých klientů těchto služeb.
Nejvíce opatrovanců města Vítkova využívá sociální pobytové
služby Chráněné bydlení Vítkov a Domov Vítkov.
Domovu Vítkov byla poskytnuta dotace ve výši 45.000 Kč.
Odbor sociálních věcí spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim
Opava, o.p.s., kterému byla poskytnuta dotace z rozpočtu města
v částce 25.000 Kč na činnost související s výkonem dobrovolnictví.
Dobrovolníci docházejí do Domova seniorů Vítkov a Dětského

domova v Melči. Z rozpočtu města byla podpořena Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček, Odry, která
poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a centrum
denních služeb. Z rozpočtu města byla hrazena svozová doprava
pro zdravotně znevýhodněné dítě do školy ve výši 8 000 Kč o.p.s.
Děcko. Rovněž byl podporován projekt Inkluzivního vzdělávání na
Vítkovsku, v rámci kterého byla poskytnuta dotace ve výši 9 195
Kč Centru inkluze, o.p.s. Město podporuje i rozvoj nových terénních
služeb a poskytlo finanční dotaci ve výši 5.000 Kč spolku Andělé
Stromu života na terénní paliativní péči a sociální poradenství.
V roce 2016 byla obnovena spolupráce s protidrogovou službou
Renarkon o.p.s., Ostrava. Renarkon, o.p.s. poskytuje každou
středu terénní sociální službu, která mimo mapování drogové scény
a výměty injekčních setů provádí aktivity směřující k předcházení
rizikového chování vedoucího ke vzniku drogového problému
a zároveň minimalizuje negativní sociální dopady spojené
s užíváním nealkoholových drog. Na provoz služby přispělo město
v letošním roce částkou 40 000 Kč.
I v letošním roce pokračuje spolupráce s Centrem služeb pro
neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., které poskytuje služby tlumočníka
znakové řeči. Práci tlumočníka hradí centrum ze svých prostředků.
Občané města mohou získat informace o poskytovatelích sociálních
služeb ve Vítkově na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji a od pracovníků odboru sociálních věcí.
Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věci

Odborné sociální
poradenství zaměřené na
dluhovou problematiku
Sociální služba Charity Odry občanům města Vítkova
a okolí
Odborné sociální poradenství je poskytováno ve spolupráci
s městem Vítkov a pomáhá občanům, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci způsobené dluhy. V rámci prevence si vás
dovolujeme informovat.
Co exekuci předchází?
• Vznik dluhu (uzavření úvěrové smlouvy, aktivace kreditní
karty, uložení pokuty...),
• Prodlení s placením
• Mimosoudní vymáhání
• Předžalobní výzva
• Soudní vymáhání - vydání vykonatelného rozhodnutí
• Návrh na nařízení exekuce
Klientům doporučujeme: přebírejte poštu a ihned jednejte
s věřiteli, postupníky, právními zástupci věřitele, soudy
a exekutory, dokud nedojte k nárůstu dluhu. Tyto situace se dají
řešit, pokud se jim postavíte a ihned je začnete řešit.
V případě potřeby nás najdete nás na městském úřadě ve
Vítkově na odboru sociálních věcí. Služby jsou poskytovány
zcela zdarma. Pomáháme se zadlužením (zastavení exekuce,
splátkové kalendáře, insolvenční návrhy ad.)
Provozní doba poradny každou středu: 8 – 16 hodin. Najdete
nás na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 4,
v zasedací místnosti na odboru sociálních věcí 1. patro (nad
sídlem Městské policie).
Kontakt: Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí sociální poradny,
mobil: 604 645 378, email: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Markéta Gelnarová, Dis., sociální pracovnice, mobil: 731 228
547, email: marketa.gelnarova@odry.charita.cz
Přijďte, poradíme a pomůžeme Vám.

Domov Vítkov má další oceněnou Pečovatelku roku
Na Novoměstské radnici v Praze převzali 15. listopadu na slavnostním
vyhlášení z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra
Krčály a patronky soutěže paní Hany Maciuchové diplomy a plakety
nejlepší pracovníci v sociálních službách roku 2016. Vyhlašovatelem
a organizátorem této soutěže je každoročně Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE.
Mezi oceněnými pracovníky v kategorii pobytových služeb byla letos
i pracovnice Domova Vítkov, paní Alice Rusňáková. Je tak další
oceněnou pracovnicí v sociálních službách z tohoto domova. V roce
2014 získala hlavní cenu Pečovatelka roku paní Anna Pastyříková.
A čím si v letošním roce zasloužila ocenění paní Alice Rusňáková?
Paní Alice je člověk se srdcem na dlani, obdařený vysokou mírou
empatie, nesmírnou pracovitostí, trpělivostí, upřímností, skromností,
poctivostí, a s úctou k hodnotám, jako je rodina, přátelství a věrnost.
Velice dobře ví, co starý člověk potřebuje nejvíce. Je to láska
a laskavý přístup s respektem k individualitě každého člověka.
Dochovala doma se svou rodinou nemocnou maminku do věku 92
let. Poskytovala jí denně svou lásku až do konce jejích dní, a přesto
jí zbývalo ještě dostatek lásky pro seniory u nás v domově.
Při své každodenní práci na oddělení se zvláštním režimem využívá
znalosti z kurzu Bazální stimulace a je nápomocná mladším kolegům
při práci v rámci tohoto konceptu. Ráda se věnuje aktivizacím,
a to jak nenuceným způsobům pohybové aktivity, tak trénováním
paměti při besedách na různá témata. V kolektivu je vždy připravena
poskytnout pomoc a podat pomocnou ruku, poradit i pomoci např. při
práci s individuálními plány. Je vzorem služebně mladším kolegům,
které zaučuje.
Pro nominaci zodpověděla paní Alice několik otázek:
Proč/jak jste si zvolila práci pracovníka v sociálních službách?:
Pocházím ze skromné rodiny, vážila jsem si svých rodičů, kteří mi
dali dobrý příklad do mého života. Naučili mě skromnosti, poctivosti,
ohleduplnosti, pracovitosti a hlavně mi dali hodně opravdové lásky,
opravdový domov, do kterého jsem se vždy ráda vracela. Toto jsem
se snažila svým rodičům na stáří dát, kdy sami potřebovali péči.
Starým lidem, kteří nemohou zůstat doma, chci pomáhat a být jim
oporou.
Co vás ve vaší práci povzbuzuje, co vám nejvíce pomáhá?:
Je to práce psychicky i fyzicky velice náročná. Mám radost, když
vidím spokojenost formou úsměvů či pohlazení. Ve své práci
si vážím si sebemenších pokroků u každého uživatele služby.

Chodím do práce ráda, těším se na uživatele. Napomáhá mi dobrá
týmová spolupráce, klidná atmosféra na pracovišti. Samozřejmě
i pochvala rodinného příslušníka či vedoucího pracovníka mě rovněž
nabíjí pozitivní energii, která mi pomáhá do další náročné práce.
Co byste hlavně chtěla předat kolegovi/kolegyni, který/á
jako pracovník v sociálních službách s pečováním začíná?:
Dala bych mu několik rad. Nechat si poradit zkušenými dobrými
pracovníky. Nenechat se ovlivnit pracovníky, kteří umí práci dobře
prodat, ale ne tak dobře odvést. Naučit se nejen práci dobře odvést,
ale také ji umět dobře zdůvodnit, což není vždy tak jednoduché.
O každém si udělat svůj úsudek, nedat na pomluvy. Chovat se lidsky
a ke každému přistupovat tak, jak by byl rád, aby ostatní přistupovali
jednou k němu.
Paní Alici k ocenění blahopřejeme!
Ludmila Kukolová
vedoucí úseku přímé péče

Oddací dny v roce 2017
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov informuje o stanovených oddacích dnech pro rok 2017.
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2017
07. 01. 2017
14. 01. 2017
21. 01. 2017
28. 01. 2017

01. 04. 2017
08. 04. 2017
22. 04. 2017
29. 04. 2017

01. 07. 2017
15. 07. 2017
22. 07. 2017
29. 07. 2017

07. 10. 2017
14. 10. 2017
21. 10. 2017

04. 02. 2017
11. 02. 2017
18. 02. 2017

06. 05. 2017
13. 05. 2017
20. 05. 2017
27. 05. 2017

05. 08. 2017
12. 08. 2017
19. 08. 2017
26. 08. 2017

04. 11. 2017
11. 11. 2017

04. 03. 2017
11. 03. 2017
18. 03. 2017
25. 03. 2017

03. 06. 2017
10. 06. 2017
17. 06. 2017
24. 06. 2017

09. 09. 2017
16. 09. 2017
30. 09. 2017

02. 12. 2017
16. 12. 2017

Zájemci o obřad si mohou vybrat oddávajícího, kterými jsou:
Ing. Pavel Smolka - starosta,
Mgr. Oldřich Huška - místostarosta,
Lenka Sonnková - místostarostka,
PhDr. Marie Mikulíková - pověřená členka zastupitelstva,
Ing. Ivan Petrtýl - pověřený člen zastupitelstva,
Olga Burianová - pověřená členka zastupitelstva,
Ing. Ivan Krajcar - pověřený člen zastupitelstva.
Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce čp. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli vhodném
místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov anebo mimo
dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě písemné
žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1.000 Kč.
Bližší informace najdete na webových stránkách města Vítkova
nebo u matrikářky:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/zivotni-situace/spravni-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/

Výskyt jmelí na dřevinách
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také
na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté
polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180
cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech.
Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků.
Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině –
odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy,
a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá
jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti
napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až
70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina
žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí
trs jmelí, jenž využívá vody a živin hostitelské rostliny.
První fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na
větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem
bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině.
K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy
bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto první fázi
růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů
stejně jako např. na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu
jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry
vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku
v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste
jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod
kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotná haustoria
pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají,
jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví.
Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro
vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem
primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období
vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním
období opadají listy druhé generace, vyvinou se listy třetí generace
a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již
může jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března) do dubna
rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést
každoročně.
Nejčastější způsob přenosu semen je z pozřených plodů. Semena
jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost.
Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi

rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší vzdálenosti je tímto
způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí
je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve
zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem
může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny
silně napadené jmelím patří: lípy, topoly, vrby, javory, jabloně, jeřáby
ptačí, arónie, trnovníky akáty, hlohy, ořešáky černé, jedle bělokoré
a borovice lesní. Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní
patří buk lesní, topol černý pyramidální, modřín opadavý a některé
exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin
z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému
ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak
oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se
obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí,
aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou
likvidací zabránit dalšímu šíření
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se
nezabrání jeho dalšímu šíření)
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit
ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná
ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat
příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj:
Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území
Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace k problematice
jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.

Vítkovské děti psaly Ježíškovi
Svá vánoční přání přišlo na náměstí Jana Zajíce 9. prosince
vypustit zhruba 150 dětí i jejich rodiče a prarodiče.
Středisko volného času každoročně spoluorganizuje s Rádiem
Impuls pro širokou veřejnost vypouštění balónků s vánočními
přáníčky. Jedná se o celorepublikovou akci, kdy občané
ČR v různých městech republiky vypustí přesně v dobu
stanovenou rádiem co největší počet nafouknutých balónků.
Spoluorganizátoři poté nahlásí počet vydaných balónků, které
se sečtou, a organizátor vyhodnocuje, zda nebylo dosaženo
republikového rekordu v počtu vypuštěných balónků.
Akce má dlouholetou tradici a hlavně děti se na psaní přáníček
Ježíškovi těší, protože doufají, že jim pod stromečkem přistane
vysněný dáreček. Společné odpočítávání doby vypuštění
balónků a vánoční hudba pak ještě umocní krásnou vánoční
atmosféru. Počasí nám docela přálo, a tak jsme mohli dobře
sledovat krásně se vznášející balónky, putující do nebe za
českým Ježíškem.
Tereza Urbánková
Pedagog volného času SVČ Vítkov

Ze Střední školy Odry
AUTO ZA KORUNU

Dne 12. prosince
2016, dalo by se
říci jako vánoční
dárek,
předala
společnost Hyundai
Motor Manufacturing
Czech,
respektive
prodala za jednu
korunu, naší škole
automobil Hyundai i30, jenž poslouží zejména k výuce budoucích
automechaniků. Předání se uskutečnilo v prostorách odloučeného
pracoviště odborného výcviku automechaniků ve Vítkově-Podhradí,
kde toto kompletní, plně funkční a dokonale vybavené auto bude
sloužit jako učební pomůcka. Budoucí automechanici se na něm
seznámí se všemi technickými funkcemi motoru, převodovky,
elektronických systémů apod.
Darování aut školám patří již tradičně mezi aktivity společnosti
Hyundai, čímž firma prokazuje podporu resortu odborného školství
v Moravskoslezském kraji. Škola tak získala jistý technologický náskok, který jí pomůže zkvalitnit přípravu žáků oboru Mechanik opravář
motorových vozidel, jež tak budou moci pracovat s moderním vybavením. Studenti tímto způsobem získávají nové zkušenosti, dovednosti
a poznatky, což jim pomůže realizovat se na trhu práce a získat lukrativní zaměstnání.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- Geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY
Letos podruhé jsme v rámci celostátní akce
„Česko zpívá koledy“ ve středu 14.prosince
zpívali i my na nám. J. Zajíce ve Vítkově, abychom potěšili zvané hosty i náhodné kolemjdoucí směskou známých vánočních koled.
Nejsme profesionálními zpěváky, přesto například milé sólové vystoupení Radka Dunky
s koledou „Já malý přicházím…“ způsobilo, že
se v očích několika posluchačů objevily slzy
dojetí. Oblíbenou vánoční píseň „Tichá noc“
zpívali v českém jazyce jako duet Jan Ferenc
a Radek Dunka. V dalších dvou slokách je doplnil sbor v romštině. Adriana Ferencová zase
oslovila mnoho příznivců Lucie Bílé, když bravurně „vystřihla“ její českou verzi slavné “Hallelujah“. Těší nás, že jste nás poslouchali. Děkujeme vám a přejeme všem krásné a spokojené
Vánoce.

Autor: Daniela Olbertová, oddělení kultury

Adventní koncert

Sváteční očekávání něčeho krásného – blížících se Vánoc. Tichem
vítkovského kostela se pod rukama Václava Hudečka a Martina
Hrocha rozezněly něžné tóny houslí a cembala. Vskutku mistrovské
vystoupení. Koncert probíhal v příjemném duchu. Poslední skladba
první části koncertu Ave Maria se nesla kostelem až do posledního
tónu. Teprve pak následoval výbuch potlesku.
Ale to už se k oběma umělcům připojil Smíšený pěvecký sbor

Komenský pod vedením Jany Malaníkové. Po společné skladbě
jsme se rozloučili s Václavem Hudečkem a druhá část koncertu
patřila sboru, ke kterému se v závěru připojil Martin Hroch hrou na
cembalo.

Mikuláš se
zastavil na
vítkovském
náměstí

Všichni důvěrně známe úvodní scénu z pohádky Anděl páně, kdy
se Mikuláš vrací z nadílky se značnou zásobou dobrot, ale uhlí
a brambory došly.
Ve Vítkově tomu bylo letos naopak. Všechny perníčky se rozdaly
a uhlí a brambory může Mikuláš uložit do zásob pro zlobivé děti na
příští rok.

Celý svět v jedné svačince

Vítkovští senioři posvačili zdravě, regionálně a férově.
Orientujete se v pojmech regionální značka nebo fair trade? Vítkovští
senioři ano. Po speciálním cvičení na židlích určeným pro seniory, ke
kterému se díky místní organizaci Svazu postižených civilizačními
chorobami scházejí pravidelně každou středu, setkali se se zástupci
města na malé svačince, během které si pojmy představili.

Děkujeme panu faráři, že nám umožnil v těchto nádherných
prostorách prožít sváteční podvečer a možná o malinko více si
uvědomit smysl, krásu a hodnoty života.

Setkání se spolky

V závěru roku proběhlo setkání se zástupci vítkovských spolků.
Předali jsme si navzájem zkušenosti a informovali se o akcích
a možné spolupráci v nastupujícím roce.
Je moc dobře, že ve městě máme spoustu aktivních spolků, které
pracují nejen po linii svého zaměření, ale zapojují se také do
obecného dění ve městě.
Všem, kteří jste s námi během celého roku spolupracovali, patří
upřímné poděkování.

Žijeme v regionu s krásnou přírodou a bohatými tradicemi. Svačinku
jsme zaměřili na ty kulinářské. Značku „Opavské Slezsko – regionální
produkt“ mohou získat pouze mimořádně kvalitní produkty, šetrné
k životnímu prostředí se vztahem k území – vyrobené tradiční
technologií, ručně nebo z místních surovin. My jsme ochutnali sýry
a mléčné výrobky z Vítkovské zemědělské s.r.o., sýrárny v Klokočově
a zabijačkové výrobky pana Lubomíra Hluchého z Větřkovic.
A při svačince jsme nezůstali jen doma. Povídali jsme si o způsobu
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obchodování fair trade, který umožňuje farmářům a řemeslníkům
z rozvojových zemí uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Ochutnali jsme něco sladkého ke kávě, protože káva a kakao
patří mezi nejznámější suroviny spojené s fair trade. Účastníci
pravidelného cvičení obdrželi malý fair tradový balíček.
Naše město by se rádo připojilo k dalším více než 1300 městům ve
23 zemích světa, které myšlenku fair tradeu podporují. Nebo máte
jiný názor? Myslíte si, že to, co se odehrává za hranicemi naší země
nebo Evropy, nás už nemusí zajímat? Toto téma otevřeme pro vás
po novém roce.

Vánoční jarmark mezi kapkami deště

Počasí třetí neděle adventní mělo charakter spíše dušičkový – vítr,
občasný déšť, ponuro.
Jsme rádi, že vás počasí neodradilo a zavítali jste nakouknout do

O nejčerstvější informace jsme
požádali pana Tomáše Skalíka,
zástupce spolku Radkov.
Zřícenina hradu Vikštejn se řadí
mezi nejstarší a nejrozsáhlejší
památky našeho regionu. Přesto, že
je zajišťována její pravidelná údržba,
některé části vyžadují provedení
oprav většího rozsahu.
Statické posouzení odhalilo několik
míst, která lze označit jako havarijní.
Aktuálně nejzávažnější je situace zdi
vpravo za vstupem do areálu hradu.
Zeď vysoká více než 10 metrů je
oslabena několika otvory, které byly
původně okny a postupem času se
z nich staly velké nesouměrné díry.
Existuje obava, že bez opravy zdi by mohlo dojít k jejímu zřícení.
Podobně rizikových míst je na Vikštejně ještě několik, např. jsou
zvláště nebezpečné klenby sklepů, ze kterých tu a tam vypadávají
kameny a oslabují celé stropní konstrukce.

stánků, podívat se na pohádku, poslechnout trochu vánoční muziky
a zkusit štěstí u našeho nového kola plného šťastných výher.
Děkujeme panu Pavlu Kučerkovi za materiál na výrobu kola štěstí
a pojišťovně Generali za dárečky do kola pro děti.

MĚSTO FINANČNĚ PODPOŘILO
OPRAVU VIKŠTEJNU

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 50.000
Kč obci Radkov na provedení nezbytných úprav k zajištění
hradního zdiva proti sesuvu.

O zhoršujícím se stavebně technickém stavu památky má povědomí
nejen vlastník, ale i památkové orgány a široká veřejnost. S ohledem
na tuto skutečnost spolek Radkov s dalšími partnery uspořádal
veřejnou sbírku, díky níž bylo možné v průběhu několika posledních
let zajistit základní dokumentace mapující aktuální stav zříceniny –
polohopis a výškopis, odborné statické posouzení a dokumentaci
stávajícího stavu památky. Tyto materiály nyní slouží k přípravě
dílčích prováděcích projektů a mohou být také podkladem pro
získání finančních prostředků na konzervační úpravy a zastavení
degradačních procesů Vikštejna. Díky poskytnutým prostředkům
z rozpočtu města Vítkova a obce Radkov mohly být na sklonku
roku 2016 zahájeny práce právě v místech, kde se předpokládal
bezprostřední odborný zásah.
První etapou prací bylo tedy statické zajištění zdi na západní straně
areálu. Výdřevy nyní slouží jako dočasné statické řešení, než bude
konstrukce opravena stavebně. Poskytnuté prostředky umožnily
také zajištění vstupu do velkého sklepení prvního nádvoří hradu,
kde byla obnovena část klenby a pilíř vstupní chodby.
V roce 2017 předpokládáme pokračování stavebně konzervačních
řešení dalších nebezpečných míst.
Daniela Olbertová
oddělení kultury

Opět jsme
ochutnali
kouzlo pohádek

Projekt Erasmus+ s názvem „Touch the Magic of Fairy Tales“ pokračoval již sedmou projektovou schůzkou, která se uskutečnila 5.
– 9. 12. 2016 v polském Krakowě za účasti nás a našich partnerů
z Turecka, Řecka, Španělska, Portugalska, Rumunska, Lotyšska
a hostitelů z Polska. V pondělních odpoledních hodinách jsme ve
složení Lukáš Váňa, Barbora Valová, Mgr. Michaela Hasalová a žáci

měli předat svým spolužákům během besed, uspořádaných ve škole
na toto téma.
V pátek 25. 11. 2016 se tak v naší škole uskutečnily první dvě besedy určené žákům primy až kvarty. Během nich se blíže seznámili
s pojmy kyberšikana, stalking, sexting a netholismus. Probrali společně nebezpečí a úskalí internetu i nejčastěji používaných sociálních sítí. Především se však dozvěděli, ve kterých situacích by si
měli začít dávat pozor, aby se nestali možnou obětí internetu a moderních komunikačních technologií.
Miroslav Bučánek

Tonda Obal na cestách

V pátek 2. 12. 2016 navštívili naši školu čtyři lektoři ze společnosti
EKO-KOM. Připravili si pro všechny žáky 1. stupně ekologický program Tonda Obal na cestách, což je interaktivní beseda spojená
s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.

naší školy Matěj Bek, Sára Kozáková, Dorota Šostá a Zuzana Krejčí
vyrazili nejprve s p. Folovským do Ostravy a odtud nás mikrobus
společnosti Tiger Express dopravil přímo do Krakowa. Žáci byli ubytovaní v rodinách v Sosnowicích (asi půl hodiny cesty od Krakowa),
kde se nachází také partnerská škola. Úterý a středa byla věnována právě návštěvě partnerské školy. Shlédli jsme vánoční divadelní představení, prohlédli si učebny a na projektových schůzkách
jsme projednali všechny důležité záležitosti, týkající se projektu. Ve
středu odpoledne jsme vyrazili na komentovanou prohlídku Krakowa s polskou průvodkyní, během níž jsme navštívili centrum města
s vánočními trhy a prošli kolem hradu Wawel až do staré židovské
čtvrti. A právě během této prohlídky na nás dýchla ta pravá vánoční
atmosféra. Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do muzea Auschwitz-Birkenau, kde se nacházel největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor za druhé světové války. A v pátek po snídani jsme se
odebrali domů, bohatší o spoustu zážitků.
Lukáš Váňa
koordinátor projektu

Přednášky o kyberšikaně a projekt Petr
Pan - peer aktivisté

V září tohoto roku se Veronika Panáčková a Sára Poloučková ze
septimy zúčastnily dvoudenního školení neziskové organizace
Social Team „Petr Pan - peer aktivisté“. Jeho cílem bylo rozvinout
a prohloubit prezentační a komunikační dovednosti účastníků a předat základní informace o kyberšikaně, které by účastníci projektu

Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka.
Cílem programu bylo zvýšit jeho vědomí o odpovědnosti za životní
prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
V průběhu besedy lektoři žákům vysvětlili správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Názornou ukázkou byla i výstavka
Tondy Obala - kufřík plný recyklátů, materiálů a názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí besedy byla také
ekologická hra, při které si žáci prvního stupně prakticky vyzkoušeli,
jak správně odpad třídit.
Žáci se s takovými aktivitami v rámci výuky setkávají pravidelně a už
teď se těší na další ekologicky zaměřené programy.
Monika Prokšová

Slavnostní šerpování maturantů

Na školním reprezentačním plese 2. prosince v Kulturním domě ve
Vítkově proběhlo slavnostní šerpování maturantů. Byli dekorování
šerpou, která je pro ně symbolem toho, že berou maturitu vážně
a že se na ni odpovědně připravují. Na své stužce mají také heslo
„Udělám ji …“

rotopia pro žáky z Moravskoslezského kraje. Ve výtvarné soutěži
zpracovávaly děti téma „Svět na ruby“. Prací s různými nečekanými
nápady se sešlo opravdu hodně. V průběhu soutěže jsme měli možnost si je prohlédnout v krásných prostorách kulturního domu. Naše
žákyně Karolína Haferníková v množství prací porotu zaujala a získala 1. místo ve své kategorii.
V průběhu soutěže také vystoupil dětský sbor Domino, který pracuje
na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě s rozšířenou výukou hudební výchovy.
Vystoupení tohoto prestižního sboru bylo inspirací pro naše žáky,
kteří zpívají ve školním pěveckém sboru. I. kategorii sólového zpěvu
ovládli žáci naší školy, Beáta Jonáková – 1. místo, Michaela Danielová 2. místo, Natálie Daříčková 3. místo. Ve II. kategorii bodoval
Michal Trojanowský – 1. místo a Anna Mužíková – 2. místo. Ve III.
kategorii zaujala porotu Magdaléna Tomešová – 1. místo a Eliška
Halamíčková – 2. místo.
Také jsme se zúčastnili kategorie pěvecká skupina. Této kategorii
vévodili žáci ZŠ Ilji Hurníka a nám ještě dnes zní v uších vítězná písnička Lollipop (Lízátko), kterou si děti pobrukovaly po cestě domů.
Helena Kozlová

Šerpování, asi nové české slovo, protože mi to Word potrhl jako chybu. Za mých mladých časů bylo stužkování, Word je v pohodě. Tedy
vážně. V maturitním roce maturantů je řada význačných událostí.
Stužkování, šerpování, písemná maturitní zkouška, ústní maturity
a maturitní večírek, ten je vyvrcholením. Letošní vítkovští maturanti
už za sebou mají stužkování.
Petr Ambrož
třídní učitel

Jídlo jako lék (jed)

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se uskutečnila v rámci cyklu Cogito ergo
sum přednáška Mgr. Kamily Kokešové, která vyučuje na naší škole
biologii a chemii. Tématem bylo velmi diskutované téma - vhodné
stravování, výběr správných potravin a jejich úprava.
Mile nás všechny překvapilo, že přednášku nedoprovázela jen
prezentace, ale také pestrá ukázka produktů, doslova sesbíraných
z kuchyně paní Kokešové. Potraviny všemožných barev, vůní
a hlavně vlivem na naše tělo.
Nejenže jsme se dozvěděli o konceptu Jin a Jang, ale také o vitální
energii „ČCHI“, kterou má vlastně každý člověk v sobě.
Určitě nejdůležitější věcí, kterou jsme si z přednášky odnesli, bylo
to, že právě naše tělo ví přesně, co potřebujeme a kdy máme čeho
nedostatek - stačí jen pozorně naslouchat. Většina z nás to však
neumí a je jen otázkou času, kdy nám tělo nebo zdraví dá nějaký
varovný signál.
Po hodině povídání jsme odcházeli nejen s množstvím nových informací, ale také s nasycenými žaludky z ochutnávky.
Ani tento čas však nestačil k tomu, abychom se dozvěděli všechny
informace, které nás zajímaly, a proto pokračování o tomto zajímavém tématu není od věci. Jistě bychom jej v hojném počtu zase navštívili.
Chtěla bych tímto poděkovat za obohacující přednášku, která mě
nenásilnou formou donutila zajímat se více o vlastnosti potravin
a jejich působení právě na moje tělo.
Michaela Pecinová
septima

Pěvecká a výtvarná soutěž – Eurotopia

Kulturní dům v Opavě se 29. listopadu naplnil dětmi z různých základních škol a víceletých gymnázií. Konala se zde pěvecká a výtvarná soutěž, kterou pořádá pravidelně nezisková organizace Eu-

Základní škola a gymnázium Vítkov
a Zapsaný spolek Klub rodičů pořádají

MAŠKARNÍ PLES
sobota 14. ledna 2017 ve 14:00 hod
Kulturní dům Vítkov
Program:
HOLA HEJ s opičkou Olinkou
Promenáda masek
Vyhodnocení nejkrásnějších masek
Malování na obličej
Soutěže o ceny, kolo štěstí
Občerstvení, tombola
Taneční vystoupení žáků školy
Foto koutek
Živá hudba RK BAND
Bubnová show
Míchané nápoje
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč
Srdečně zvou pořadatelé

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA
VÍTKOV
se uskuteční 7. dubna 2017 od 13 do 18 hodin
v budově školy

Advent v Prostředním Dvoře
Město Vítkov pořádá každý rok na začátku adventu pro své občany
rozsvícení vánočního stromu. Letos jsme se i my, občané místní části
Prostřední Dvůr, rozhodli přivítat nadcházející svátky rozsvícením
vánočního stromu. Akci jsme spojili se svátkem sv. Mikuláše
a připravili pro děti mikulášskou nadílku. S podporou města a hlavně
za pomoci Technických služeb města Vítkova byly nainstalovány na
sloupy veřejného osvětlení vánoční prvky. Současně jsme nazdobili
světelnou dekorací vánoční strom umístěný ve středu naší vsi.
Mikulášská nadílka s následným rozsvícením stromu se konala
v sobotu 3. prosince v podvečer. Naši společenskou místnost jsme
vyzdobili svíčkami a vánočními dekoracemi. Předvánoční atmosféru
dokreslovaly koledy a vůně punče. Akci zahájily děti malováním
obrázků s vánoční tématikou - stromečků, kapříků, andílků, čertů,
baněk, apod. Na zadní stranu obrázku děti napsaly nebo namalovaly
dárky, které by si přály pod stromeček. Obrázky jsme zajistili fólií
a společně pověsili na vánoční strom. V půl šesté přišel Mikuláš
s andělem a čertem. To bylo výskání, křiku i slziček. Nakonec
všechny děti dostaly balíček a žádné z nich neodnesl čert. Po
nadílce jsme se všichni sešli venku u vánočního stromu a společně
čekali, až se rozsvítí. Byl to krásný okamžik. Děti ani dospělí
neskrývali nadšení. Sešli jsme se opravdu v hojném počtu. A to bylo
příjemné především pro organizátory akce, neboť příprava zabrala
hodně volného času. Poděkování za přípravu a provedení akce
patří především manželům Petru a Ivetě Macíčkovým, paní Marcele

Drcmanové a paní Anně Koplové. Jsme rádi, že i naše malá místní
část mohla očekávat vánoční svátky a příchod nového roku 2017
krásně vyzdobena.
Přeji všem občanům Vítkova v nadcházejícím roce 2017 hodně
zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a také společných zážitků.
Za osadní výbor Hana Odstrčilová

Blahopřání
16. prosince 2016 oslavil „sedmdesátiny“ pan Stanislav
Holubář z Prostředního Dvora. Pan Holubář patří mezi
zdejší pamětníky. Je to člověk společenský a velmi
obětavý. Na žádné akci pořádané v Prostředním
Dvoře nechybí jeho skvělé koláče. Také oslava jeho
narozenin byla společenskou událostí. Každý gratulant
byl přijat s radostí. Přejeme mu do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a elánu.
Spoluobčané z Prostředního Dvora

PUBLIKACE KRAJSKÉ
HYGIENICKÉ STANICE

STOLNÍ TENIS VÍTKOV
Družstva Sdružení stolního tenisu města Vítkova, hrající v Vítkovské lize
stolního tenisu, se potýkají s problémy. Plánovaný na přechod pod TJ se dosud
neuskutečnil a jediná základna stolního tenisu v Klokočově zatím není plně funkční
na pořádání výkonnostních soutěží. Výkonnostní hráči se tedy zákonitě přesunuli
a šíří dál dobré jméno vítkovského stolního tenisu v okresních soutěžích.
Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava - Sokol Kateřinky registruje
ve třech soutěžích 29
družstev.
Družstvo
SST Vítkov A hrající
1. ligu se průběžně
nachází s 18 body na
3. místě a SST Vítkov
B s 9 body na 7.
místě II. ligy před OU
Čermná ve Slezsku.
SST Vítkov přeje
všem
příznivcům
stolního tenisu hodně
sportovních úspěchů
v novém roce 2017.

ZDRAVOTNÍ
UKAZATELE OBYVATEL
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje v roce 2016 vydala publikaci, v níž je
podrobně
prezentován
vývoj
jednotlivých
zdravotních ukazatelů, které mají významný dopad
na zdraví populace Moravskoslezského kraje, a to
ve srovnání s Českou republikou.
Publikace je k dispozici k možnému nahlédnutí
v Informačním centru, na Městském úřadě ve
Vítkově. V elektronické formě je umístěna na webu
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje
http://www.khsova.cz/01_o_nas/files/
zdravotni_ukazatele_2016.pdf.
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Proxima Orchestra
Akrobacie Cyr Wheel
... a další bohatý program!

ples
města
2017

KD Vítkov

Sledujte náš web
http://ples.vitkov.eu

Hlavní protagonistkou je první dáma humoru a majitelka
nejnakažlivějšího smíchu na světě Uršula Kluková. Diváci
se mohou těšit nejen na historky o rodině, vzpomínky na
Miloslava Šimka, ale také na scénky.
Celý večer je propojen řadou evergreenů v podání barytonisty
Šimona Pečenky.
17. ledna 2017 v 18.00 hodin
Kulturní dům Vítkov. Vstupné: 60 Kč

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 1.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

6. 1.
14.00 hod.

NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
SVČ Vítkov pořádá v tělocvičně ZŠaG Vítkov
pro mladší děvčata a chlapce turnaj ve
florbalu. Vítězné družstvo obdrží pohár. Pro
všechny zúčastněné jsou připravené sladké
odměny, diplomy a účastnické listy. S sebou
sportovní oděv, obuv, hokejku, pití a sportovní
náladu.

10. 1.
8.00 - 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠAG VÍTKOV
Můžete si prohlédnout učebny, prostory školní
družiny, školního klubu a školní jídelny,
prohlédnout si výstavu kronik, získat informace o
možnostech studia na naší škole.

10. 1.
19.00 hod.

LIGA PROTI NEVĚŘE
Komedie s detektivní zápletkou autora Zdeňka
Podskalského se skvělým hereckým obsazením
– Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová
a Petr Mácha
Vstupné: 180 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

17. 1.
18.00 hod.

URŠULOVINY
Hlavní protagonistkou je první dáma humoru a
majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě
Uršula Kluková. Diváci se mohou těšit nejen na
historky o rodině, vzpomínky na Miloslava Šimka,
ale také na scénky. Celý večer je propojen řadou
evergreenů v podání barytonisty Šimona
Pečenky.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

19. 1.
17.00 hod.

HARMONIZACE TĚLA A DUŠE STRAVOU,
POHYBEM A POZITIVNÍM PŘÍSTUPEM
Přednáší Kamila Kokešová
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč

24. 1.
17.00 hod.

ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE
COMPOSTELA, ANEB PĚŠKY Z ČESKÉ
REPUBLIKY AŽ K OCEÁNU NA ZÁPAD
ŠPANĚLSKA
Cestovatelská přednáška Patrika Kotrby
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč

27. 1.
15.00 hod.

ZÁVODĚNÍ NA AUTODRÁZE PRO KLUKY A
DĚVČATA
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské závody.
Přijďte a vyzkoušejte si ježdění a ovládání
autíček na naší autodráze. Autíčka obdržíte k
zapůjčení od nás. Na malé závodníky čeká
sladká odměna. Startovné: dobrovolné

28. 1.
16.00 hod.

POUŤ ZA STUDÁNKOU - TRADIČNÍ SETKÁNÍ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Kapacita omezena, účast nutno potvrdit na:
tel: 556 300 190, e-mail: sosta@vitkov.eu
Vstupné: 10 Kč/dítě

31. 1.
16.00 hod.

PRÁCE S FIMO HMOTOU PRO ZAČÁTEČNÍKY
SVČ Vítkov pořádá pro všechny zájemce akci
Výroba šperků z fimo hmoty. Naučíte se
zpracovávat fimo hmotu a vyrobit ozdobné
přívěsky, které si můžete doma dát na koženou
šňůrku. Cena akce: 130 Kč

3. 2.

PLES MĚSTA
Hudba Proxima Orchestra
Bohatý program
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov
Kulturní dům Vítkov

POLOLETNÍ PRÁZDNINY SVČ VÍTKOV
3. 2.

HRAJEME A SPORTUJEME CELÝ DEN
Sraz: od 7.00 – 7.30 hod. ve Středisku volného
času Vítkov. Ukončení v 16.00 hod. v SVČ.
S sebou: jídlo a pití na celý den, sportovní
oblečení, sportovní obuv do sokolovny (ne s
černou podrážkou). Cena: 35,- Kč

SVČ připravuje:
27. 2. – 5. 3. Jarní prázdniny pro děti. Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách od 10. 2. 2017
TUNNEL - PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2017
3.1.
Povídání - jaké jsme si dali předsevzetí a proč
5.1.
Beseda „Kdo byli tři králové“
9.1.
Vzdělávací hry – hraní rolí „KRÁDEŽ“
11.1.
Filmové odpoledne „Matkou v 16 letech“
16.1.
Turnaj v piškvorkách
23.1.
Beseda „ Vysvědčení – nebát se přijít domů“
26.1.
Povídání o pranostikách
30.1.
Turnaj ping- pong
31.1.
Vzdělávací hry – hraní rolí „DROGY“

Uzávěrka příštího čísla je 20. ledna 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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